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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

 

 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.08.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas 

Šūto izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija 

(kvalifikācija Šuvējs) 

20T542021  P_4113 22.10.2020. 21 

 

12 

 

Būvniecība (kvalifikācija 

Ēku būvtehniķis) 

30T582021 18. novembra 37A, 

Daugavpils 

Viestura 5, Jēkabpils 

P-16907 13.06.2018. 44 38 

Enerģētika un elektronika 

(kvalifikācija 

Elektromanteris) 

20T522011  P-13214 15.12.2015. 20 19 

Metālapstrāde 

(kvalifikācija MAG) 

20T521011   P-15365 18.04.2017. 7 6 

Telemehānika un loģistika 

(kvalifikācija 

Loģistikas darbinieks) 

30T840111  P_6174 24.05.2022. 13 11 

Komerczinības 

(kvalifikācija 

Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks) 

30T341021   P-12951 23.11.2015. 6 Nav pabeigta 

Programmēšana 

(kvalifikācija 

Programmēšanas tehniķis)  

30T484011  P_5772 02.03.2022. 8 7 

Datorsistēmas, datubāzes 

un datortīkli (kvalifikācija 

Datorsistēmu tehniķis) 

30T483011  P_5799 07.03.2022. 4 4 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 

(kvalifikācija Lietvedis)    

30T346011  P_5546 26.11.2021. 10 Nav pabeigta 

     133 97 
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Profesionālās pilnveides programmas 

Stropēšanas un no grīdas 

vadāmo tilta celtņu 

vadīšanas darbi 

20P 840 10 1  P_5727 25.02.2022. 12 12 

Klientu un sadarbības 

partneru attiecību vadība 

30P345091 

 

 P_5262 29.10.2021. 14 14 

Biznesa projektu un 

komandas vadība  

30P345201  P_5260 29.10.2021. 15 14 

Personāla vadība 30P345191  P_5251 25.10.2021. 24 22 

Autokāra vadīšana 20P 840 10 1  P_4992 17.08.2021. 4 4 

Grāmatvedības uzskaite 

vienkāršā ieraksta sistēma 

30P344021  P_4436 09.04.2021. 17 16 

Pārvaldes un personāla 

dokumentu izstrāde un 

aprite  

20P346011  P_4247 26.02.2021. 5 4 

Biroja darbības 

organizēšana 

uzņēmējdarbības procesu 

nodrošināšanai 

20P346011  P_4246 26.02.2021. 10 9 

Grāmatvedība – 

kvalifikācijas 

paaugstināšana   

30P344021  P_4245 26.02.2021. 17 16 

Digitālais mārketings    30P342011  P_4239 16.02.2021. 9 0 

BIM būvniecībā 30P482001  P_6165 24.05.2022. 41 39 

Darba aizsardzības 

pamatlīmeņa zināšanu 

izglītības programma 

20P862001  P_6161 24.05.2022. 13 13 

Tāmēšanas pamati 20P582011  P_6158 24.05.2022. 18 17 

AutoCad metālapstrādē 30P521021  P_6172 24.05.2022. 31 30 

BIM arhitektūrā 30P482001  P_6166 24.05.2022. 11 7 

Datorgrāmatvedība 

Horizon 

30P483011  P_6169 24.05.2022. 22 13 

Efektīvs darbs ar 

Microsoft Excel, datu 

analīze un vizualizācija 

20P482001  P_6157 24.05.2022. 19 17 

Finanšu datu uzskaite, 

izmantojot datorizētās 

uzskaites sistēmas 

30P483011  P_6170 24.05.2022. 11 9 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=67632&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Datorgrāmatvedība 1C: 

Grāmatvedība  

30P483011  P_6168 24.05.2022. 69 53 

Datorprogramma AutoCad 30P482001  P_6164 24.05.2022. 60 50 

Tīmekļa vietņu 

programmēšana un WEB 

dizaina risinājumu izstrāde 

30P484011  P_6171 24.05.2022. 14 13 

Mazā biznesa 

organizēšana 

20P345051  P_6156 24.05.2022. 12 7 

Projektu vadība 30P345201  P_6163 24.05.2022. 30 28 

Specializēto zināšanu 

apguve darba aizsardzības 

jomā: Būvniecība, ieguves 

rūpniecība un karjeru 

izstrāde 

20P862001  P_6160 24.05.2022. 1 1 

Darba aizsardzības   

pamatlīmeņa zināšanu 

izglītības programma 

20P862001  P_6161 24.05.2022. 12 12 

Grāmatvedības uzskaites 

pamati 

30P344021   P_6162 24.05.2022. 22 22 

Personas datu aizsardzība 

(IT) un IT  drošība 

30P483011   P_6167 24.05.2022. 13 13 

Pamatlīmeņa zināšanu 

programma par objekta 

ugunsdrošību atbildīgajiem 

darbiniekiem 

30P861061   P_4762 10.05.2021. 5 5 

     531 460 

Neformālās izglītības programmas 

Elektrodrošības grupas 

iegūšana B, C grupas 

    17 11 

Darba drošības 

pamalīmeņa zināšanu 

izglītības programma 

    2 2 

Apmācība darbam ar 

motorzāģi un 

krūmgriezi 

    1 1 

Psihoemocionālo 

mācību pasākumu 

organizēšana 

    1 1 

Minimālās higiēnas 

prasības pārtikas 

uzņēmumos 

    46 46 
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Pacēlāju operators 

(cilvēku celšanai 

augstumā virs 3 m) 

    3 3 

Darbs augstumā un grūti 

pieejamās vietās 

    3 3 

Autokrāvēja vadīšana     9 9 

Būvdarbu 

dokumentācijas 

sagatavošana 

    9 9 

AutoCad     18 18 

Datorgrāmatvedība 

Horizon 

    7 6 

Datorgrāmatvedība 1C: 

Grāmatvedība 

    6 6 

Finanšu datu uzskaite un 

pārskatu sagatavošana 

Excel programmā 

    6 6 

Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

    9 7 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām) 

    21 19 

Personālo datoru 

operētājsistēmu 

lietotājprogrammu 

instalēšana, konfigurēšana 

un uzturēšana 

    7 7 

Latgales reģionālo 

tūristu gidu apmācības 

programma 

    20 20 

Zviedru valoda     4 4 

Valsts valoda 

pamata  līmeņa 

1.pakāpe (A1) 

    4 4 

Valsts valoda 

pamata  līmeņa 

2.pakāpe (A2) 

    6 6 

Valsts valoda 

vidējā līmeņa  

1.pakāpe (B1) 

    8 8 

Valsts valoda 

augstākā līmeņa  

1.pakāpe (C1) 

    4 4 
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Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

    7 7 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām)  

Intermediate 

    5 5 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām)   

Elementary 

    1 1 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām)  

    5 5 

     229 218 

 

 

1.2.  Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022.māc.g. 

(31.08.2022.) 

130 Mācību centrā pedagogi netiek 

nodarbināti pastāvīgi, bet tikai 

uz laiku, kad tiek īstenotas 

konkrētas programmas, tāpēc 

tiek norādīts pedagogu skaits, 

kuri ir īstenojuši konkrētus 

mācību priekšmetus noteiktajā 

mācību gadā 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022.māc.g. 

nav  

 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – mērķtiecīga, uz panākumiem orientēta zinātkāra 

personība, kas bez grūtībām iekļaujas darba tirgū un spēj pielietot savas jauniegūtās 

zināšanas un prasmes efektīva rezultāta sasniegšanai. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mērķtiecīga, uz panākumiem orientēta 

zinātkāra personība, kas bez grūtībām iekļaujas darba tirgū un spēj pielietot savas 

jauniegūtās zināšanas un prasmes efektīva rezultāta sasniegšanai. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – maksimāla katra klienta vēlmju un 

iespēju uzklausīšana un mācību procesa organizēšana pēc iespējas iekļaujot visu 

izglītojamo izteiktās vēlmes. 
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2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

1. Izglītības iestādei nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu, pieejamu profesionālās pilnveides 

un profesionālās tālākizglītības, neformālās izglītības programmu apguvi 

pieaugušajiem visā Latvijas teritorijā atbilstoši mūsdienu darba tirgus vajadzībām. 

 a) kvalitatīvi 

• Ir izstrādātas, licencētas un akreditētas 

jaunas izglītības programmas atbilstoši 

mūsdienu darba tirgus vajadzībām. 

• Tiek nodrošināta kvalitatīva izglītības 

programmu apguve Zoom platformā, 

tādējādi dodot iespēju apgūt profesionālās 

pilnveides un tālākizglītības programmas,  

kā arī neformālās izglītības programmas 

izglītojamiem no visas Latvijas. 

• Pedagogi savstarpēji dalījās pieredzē  

   par attālināto mācību nodarbību 

organizēšanu  ierobežojošos apstākļos. 

• Izveidots izglītības programmu mācību 

stundu vērošanas grafiks. 

• Veikta izglītības programmu mācību  

stundu vērošana un analīze. 

• Veikta  izglītības programmu izglītojamo 

sasniegumu analīze.   

• Veikta profesionālās tālākizglītības  

programmu kvalifikāciju eksāmenu analīze. 

• Veikta izglītojamo aptauja par  mācību  

procesa nodrošināto kvalitāti izglītības 

programmas apgūšanai. 

• Veikta izglītojamo aptauja par  mācību  

procesa nodrošināto kvalitāti izglītības 

programmas apgūšanai. 

 

• Īpašā uzmanība pievērsta  

programmām saistītām ar digitālo 

prasmju attīstību. (Sasniegts) 

• Sakarā ar COVID-19 un 

noteiktiem ierobežojumiem 

lielākā daļa programmu apgūšana 

bija nodrošināta attālināti, 

izņemot tālākizglītības 

programmu praktisko daļu 

apguvi. (Sasniegts) 

• Pedagogu pieredzes apmaiņa par 

attālinātajām mācību nodarbībām.  

(Sasniegts) 

 

• Mācību stundu vērošana un 

analīze. (Sasniegts) 

• Izglītojamo mācību sasniegumu 

analīze. (Sasniegts) 

• Kvalifikācijas eksāmenu analīze. 

(Sasniegts) 

• Izglītojamo  un pedagogu aptauja. 

(Sasniegts) 

 

• Izglītojamo aptauja.  

  (Sasniegts) 

 

 • Veikta izglītojamo un pedagogu aptauja par  

mikroklimatu, fizisko un emocionālo vidi 

 un  mācību procesa kvalitāti izglītības 

 iestādē. 

• Ieviesta elektroniskā izglītības iestādes 

pārvaldes sistēma mācību procesa  

uzlabošanai un atvieglošanai (e-žurnāls 

   MYKOOB). 

• Izveidots ,,Rīcības plāns” akreditācijas 

ekspertu komisijas ziņojumā norādīto 

nepilnību novēršanai un uzdevumu  

 izpildei. 

• Izglītojamo  un pedagogu aptauja. 

(Sasniegts) 

 

 

• Izveidota elektroniskās pārvaldes 

sistēma. (Daļēji sasniegts) 

 

 

• Darbība atbilstoši ,,Rīcības 

plānam”. (Daļēji sasniegts) 
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 b) kvantitatīvi 

• Laika periodā 08.11. - 17.11.2021. un 

04.07. - 08.07.2022. novadītas 

akreditācijas un akreditētas 3 profesionālās 

tālākizglītības programmas un 11 

profesionālās pilnveides izglītības 

programmas. 

• Izstrādātas un licencētas 40 izglītības 

programmas, tajā skaitā 5 modulārās 

profesionālās tālākizglītības un 15 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

programmas, kuras ir vērstas uz 

izglītojamo digitālo prasmju attīstību. 

• Apkopota  izglītības programmu mācību 

stundu vērošana. 

• Apkopoti izglītības programmu 

izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti. 

• Apkopoti profesionālās tālākizglītības 

kvalifikāciju eksāmenu rezultāti. 

(91% izglītojamo tālākizglītības 

programmās motivēti  sasniegt izglītības 

kvalitātes mērķus mācību satura apguvei,  

par to liecina kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti.) 

• Aptaujas rezultātu apkopojums norada, ka 

81% izglītojamo apmierināts ar mācību  

procesa nodrošināto kvalitāti. 

• Aptaujas rezultātu apkopojumā83% 

izglītojamie un 95% pedagogi uzskata, ka 

izglītības iestādē mikroklimats, fiziska un 

emocionālā vide ir droša. 

 

• 14 izglītības programmas 

akreditētas  uz sešiem gadiem. 

(Sasniegts) 

 

 

 

• Pāreja uz digitālām un modulārām 

izglītības programmām. 

(Sasniegts) 

 

 

 

• Mācību stundu vērošanas 

apkopojums. (Sasniegts) 

• Izglītojamo mācību sasniegumu 

rezultātu apkopojums. (Sasniegts) 

• Kvalifikāciju eksāmenu rezultātu 

apkopojums. (Sasniegts) 

 

 

 

 

 

• Izglītojamo aptaujas rezultātu 

apkopojums. (Sasniegts) 

 

• Veikts izglītojamo  un pedagogu 

aptaujas rezultātu apkopojums. 

(Sasniegts) 

2. Uzlabot mācību procesa darba kvalitāte, ieviešot jaunas mūsdienīgas mācību metodes    

un tehnoloģijas.   

 a) kvalitatīvi 

• Pedagogi pastāvīgi paaugstināja savu 

kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus un 

apmācību programmas, kurās apgūst gan 

jaunākās mācību metodes, gan informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību 

procesa organizēšanā. 

• Iestādes pedagogiem regulāri ir pieejamas 

jaunās digitālās tehnoloģijas mācību 

procesa dažādošanai un digitālo prasmju 

pilnveidei  izglītojamo mācību procesa 

nodrošināšanai. 

• Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem 

attālināto nodarbību organizēšanā, lai 

sasniegtu maksimāli efektīvus darba 

 

• Veikta pedagogu sistēmiskā 

profesionālā pilnveide. 

(Sasniegts) 

 

 

 

• Pedagogu digitālo un IT  

tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. (Sasniegts) 

 

 

• Pieredzes apmaiņa par attālinātās 

mācību nodarbībām  

ierobežojošos apstākļos. 
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rezultātus. 

• Veikta izglītības programmu mācību  

stundu vērošana un analīze, t.sk. digitālo un 

IT  tehnoloģiju izmantošana. 

(Sasniegts) 

• Pedagogu un izglītojamo digitālo 

un IT  tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā. (Sasniegts) 

 b) kvantitatīvi 

• Visiem pedagogiem ir vismaz obligātais 

nepieciešamais kvalifikācijas celšanas 

kursu apjoms – 36 stundas pēdējos trīs 

gados. 

• Veikts izglītības programmu mācību 

stundas vērošanas apkopojums, t.sk. 

digitālo un IT  tehnoloģiju izmantošana. 

• Veikta izglītības iestādes materiāltehnisko 

resursu un iekārtu, t.sk. digitālo un IT  

tehnoloģiju biežuma izmantošanas 

uzskaite  mācību procesā. 

 

• Pedagogu profesionālā pilnveide 

 (Sasniegts) 

 

 

• Mācību stundu vērošanas 

apkopojums. (Sasniegts) 

 

• Digitālo un IT  tehnoloģiju 

izmantošanas uzskaite. 

(Sasniegts) 

 a) kvalitatīvi 

• Pedagogi pastāvīgi paaugstināja savu 

kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus un 

apmācību programmas, kurās apgūst gan 

jaunākās mācību metodes, gan informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību 

procesa organizēšanā. 

• Iestādes pedagogiem regulāri ir pieejamas 

jaunās digitālās tehnoloģijas mācību 

procesa dažādošanai un digitālo prasmju 

pilnveidei  izglītojamo mācību procesa 

nodrošināšanai. 

• Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem 

attālināto nodarbību organizēšanā, lai 

sasniegtu maksimāli efektīvus darba 

rezultātus. 

• Veikta izglītības programmu mācību  

stundu vērošana un analīze, t.sk. digitālo un 

IT  tehnoloģiju izmantošana. 

 

• Veikta pedagogu sistēmiskā 

profesionālā pilnveide. 

(Sasniegts) 

 

 

 

• Pedagogu digitālo un IT  

tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. (Sasniegts) 

 

 

• Pieredzes apmaiņa par attālinātās 

mācību nodarbībām  

ierobežojošos apstākļos. 

(Sasniegts) 

• Pedagogu un izglītojamo digitālo 

un IT  tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā. (Sasniegts) 

 c) kvantitatīvi 

• Visiem pedagogiem ir vismaz obligātais 

nepieciešamais kvalifikācijas celšanas 

kursu apjoms – 36 stundas pēdējos trīs 

gados. 

• Veikts izglītības programmu mācību 

stundas vērošanas apkopojums, t.sk. 

digitālo un IT  tehnoloģiju izmantošana. 

• Veikta izglītības iestādes materiāltehnisko 

resursu un iekārtu, t.sk. digitālo un IT  

tehnoloģiju biežuma izmantošanas 

uzskaite  mācību procesā. 

 

• Pedagogu profesionālā pilnveide 

 (Sasniegts) 

 

 

• Mācību stundu vērošanas 

apkopojums. (Sasniegts) 

 

• Digitālo un IT  tehnoloģiju 

izmantošanas uzskaite. 

(Sasniegts) 
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2.5.  Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Joma ,,Atbilstība mērķiem” 

Kritērijs ,,Izglītības turpināšana un nodarbinātība” 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

a) kvalitatīvi b) kvantitatīvi 

Izglītības iestādes absolventu 

tālākās gaitas izzināšana un 

izvērtēšana pēc apgūstamās 

profesijas. 

• Izglītības iestāde ir 

nodefinējusi precīzus un 

izmērāmus mērķus saistībā 

ar absolventu 

nodarbinātību pēc 

izglītības programmas 

apgūšanas. 

• Izglītības programmas 

nodrošina profesionālo 

izglītību, izglītojamie 

mācību procesā un  praksēs 

aktivitātēs iepazīstas ar 

darba vidi, dažādām 

profesijām apgūstamās 

profesijas specifiku un 

turpmākās izglītības 

ieguves iespējām. 

• Izglītojamie pieņem   

reālistisku informētu izvēle 

tālākajai mācīšanas vai 

darbam, balstoties uz 

savām prasmēm un 

vēlmēm. 

• Izglītības iestāde meklē 

atgriezenisko saiti gan no 

absolventiem un darba 

vietām, lai izdarītu 

secinājumus par savu 

darbu. 

• Izglītības iestāde monitorē 

absolventu tālākās gaitas 

vismaz gadu pēc 

absolvēšanas un izvērtē 

tos pret uzstādītajiem 

mērķiem. 

• Vairāk nekā puse 

izglītojamo ir informēti 

par aktualitātēm darba 

tirgū, karjeras iespējām un 

tendencēm vietējā un 

valsts mērogā. 

 

Kritērijs ,,Mācīšana un mācīšanās” 
 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

a) kvalitatīvi b) kvantitatīvi 

Mācību procesa 

organizēšana, veicinot 

sadarbības un līdzdalības 

prasmes izglītības kvalitātes 

uzlabošanai.  
 

• Skolotāji regulāri tiekas, lai 

plānotu un apspriestu 

sadarbības iespējas 

konkrētā profesionālās 

izglītības programmā. 

• Izglītojamie apgūst mācību 

saturu pētot, analizējot, 

izdarot secinājumus, 

meklējot saikni citos 

• Mācību stundu vērošanas 

materiāli liecina, ka 

lielāka daļa pedagogu prot 

formulēt sasniedzamo 

rezultātu.  

• Daudzi pedagogi virzoši 

veic sasniedzamā rezultāta 

analīzi.  

• Lielākā daļa (70%) 
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mācību priekšmetos un 

dzīves jomās. 

• Izglītojamie jēgpilni 

izmanto digitālos mācību 

līdzekļus un informācijas 

avotus, lai realizētu 

pašvadītu mācīšanos. 

• Veikta mācību stundu 

vērošana  ar mērķi 

noskaidrot atgriezeniskās 

saites mācību stundās 

kvalitātes nodrošināšanu un 

analīze. 

• Pedagogi dalās pieredzē  

Metodiskajās sēdēs. 

• Pedagogi izmanto mācību 

stundās diferenciālo un 

individuālo pieeju katram 

izglītojamajam mācību 

sasniegumu 

paaugstināšanai. 

• Pedagogi motivē un 

mērķtiecīgi virza katra 

izglītojamā mācību 

procesu, lai gūt augstus 

mācību sasniegumus. 

• Izglītības iestādē izstrādātā 

vērtēšanas kārtība, kuru  

pedagogi izprot  un 

izmanto izglītības 

programmu mācību 

priekšmetu satura godīgai 

un regulārai vērtēšanai. 

• Izglītības iestādes vadībai ir 

dati, kādā veidā tiek 

ieviesta vērtēšanas kārtība 

mācību procesā.  

pedagogu aptaujā 

norādīja, ka informē 

izglītojamos par to, kas ir 

labs sniegums. 

• Daži pedagogi mācību 

stundās aicina 

izglītojamos sniegt 

atgriezenisko saiti citiem 

izglītojamajiem.  

• Visi pedagogi veicina 

skolēniem prasmi 

organizēt pašvadītu 

mācību procesu. 

• Lielākā daļa (70%) 

izglītojamo aptaujā 

norāda, ka skaidrs 

sasniedzamais rezultāts un 

atgriezeniskās saite 

mācību stundā paaugstina 

viņu motivāciju mācīties. 

 

• 70% pedagogu mērķtiecīgi 

plāno un izmanto dažādas  

un daudzveidīgas 

metodes, izglītojamo 

zināšanu, prasmju un 

kompetenču praktiskajai 

pielietošanai. 

• Puse izglītojamo aptaujā 

norāda, ka viņi saprot 

vērtēšanas kārtību un 

vērtēšana mācību 

priekšmetos notiek 

atbilstoši tai. 

Kritērijs “Izglītību programmu īstenošana” 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

a) kvalitatīvi b) kvantitatīvi 

Pedagogu sadarbība jēgpilna 

mācību satura īstenošanā 

mācību procesā. 

 
 

• Pedagogi sadarbojas 

izglītības programmu 

mācību satura izstrādāšanā. 

• Veikta programmu satura 

aktualizācija, atbilstoši 

jaunākām izglītības 

tendencēm, izmaiņām 

darba tirgus vajadzībām un 

• Dažas programmas ir 

aktualizētas pēc nozaru 

ekspertu ieteikumiem. 

• Izglītības iestāde nodrošina 

regulāru sadarbību ar 

darba devējiem, piedāvājot 

darba vidē balstītas 

mācības, kurās iesaistās ne 
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nozaru attīstībai. 

• Dažas programmas ir 

aktualizētas pēc nozaru 

ekspertu ieteikumiem. 

• Cieša sadarbība ar darba 

devējiem, deva iespēju 

izglītojamajiem izmantot 

un praktiski apgūt prasmes 

un iemaņas uzņēmumos.  

•  Izglītības programmu 

īstenošana deva 

izglītojamiem iespējas 

apgūt nozarē plaši lietotus 

materiāltehniskos resursus 

un mūsdienīgas darba 

metodes, gūt pieredzi. 

• Izglītības programmu 

īstenošanā izglītojamiem 

veidojas izpratne par 

attieksmi pret valsts 

simboliem, patriotismu un 

lojalitāti Latvijai. 

• Mācību mērķus 

sasniegšanai mācību 

programmas īstenošanas 

laiks izmantots efektīvi. 

• Labi saplānota izglītības 

iestādes darba organizācija, 

lai  ir veikt produktīvu 

mācību procesu.  

mazāk kā 10% 

izglītojamo. 

• Lielākā daļa pedagogu 

(70%) plānveidīgi 

sadarbojas izglītības 

programmas īstenošanā, 

nodrošinot izglītības 

programmas mērķu 

sasniegšanu. 

• Lielākā daļa pedagogu 

(70%) izprot savu lomu un 

vietu izglītības 

programmas īstenošanā, 

uzticas saviem kolēģiem, 

īstenojamais mācību saturs 

iekļaujas kopējā izglītības 

programmas mērķu 

sasniegšanā. 

• Lielākā daļa pedagogu 

pārzin jaunākās tendences, 

seko līdzi aktualitātēm un 

attīstības tendencēm 

nozarē, iekļaujot 

ilgtspējīgas prasmes 

mācību metodēs.   

• Lielākā daļa (75%) 

pedagogu piedalās kursos, 

semināros, konferencēs un 

izstādēs. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde piedāvā plašas iespējas  

dažādu tālākizglītības programmu apgūšanā, 

tādejādi veicinot izglītojamo mācību 

sasniegumus, kuri ar katru gadu pieaug. 

Turpināt apkopot un analizēt izglītojamo  

mācību sasniegumu rezultātus izglītības  

programmās, nosakot turpmākos 

nepieciešamos uzlabojumus. 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti parādīja, 

ka izglītības iestādē tālākizglītības 

programmās 91% izglītojamo motivēti  

sasniegt izglītības kvalitātes mērķus mācību 

satura un profesijas apguvei. 

Veicināt izglītojamo līdzatbildību  mācību 

programmās noteikto sasniedzamo rezultātu 

sasniegšanai  un izaugsmei profesionālajā 

pilnveidē. 

Pedagogu regulāri tiekas, lai plānotu un 

apspriestu sadarbības iespējas attālinātās 

mācību nodarbības nodrošināšanai. 
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Veikts profesionālas pilnveides programmu 

sasniedzamo rezultātu apkopojums un  

analīze kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju 

noteikšanai. 

Turpināt regulāri veikt profesionālas 

pilnveides programmu sasniedzamo 

rezultātu apkopojumu un analīzi kvalitatīvu 

un kvantitatīvu rādītāju noteikšanai. 
 

Sekmīgi nodrošinātas izglītojamajiem 

attālinātās mācību nodarbības ierobežojošos 

apstākļos.  

Nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas 

attālinātās mācību nodarbības ierobežojošos 

apstākļos. 

Savstarpējā pedagogu sadarbība stundu 

vērošanā un pieredzes apmaiņa. 

Turpināt savstarpēji sadarboties un dalīties 

pieredzē ar kolēģiem par metožu 

daudzveidību  un digitālo un IT tehnoloģiju 

izmantošanu mācību nodarbībās. 

Izglītības programmām ir izvirzīti izglītības  

kvalitātes konkrēti un izmērāmi mērķi 

mācību satura apguvei un noteikts, kādi 

izglītojamo mācību rezultāti (zināšanas, 

prasmes, kompetences) tiek sagaidīti 

izglītības programmas noslēgumā.  

Veicināt katra izglītības iestādes pedagoga 

līdzatbildību izvirzīto izglītības  kvalitātes 

mērķu mācību satura apguvi un izglītojamo 

mācību rezultātu sasniegšanu izglītības 

programmās. 

 
 

Izglītības iestāde apkopo un analizē 

informāciju un datus par izglītojamo 

sasniegumiem izglītības programmās, kas 

norāda uz izglītojamo mācību rezultātu 

dinamiku, nosakot turpmākos nepieciešamos 

uzlabojumus.  

Turpināt iesaistīt izglītojamos mācību 

procesā, pilnveidot mācīšanās prasmes, 

uzņemties līdzatbildību par mācību 

rezultātiem. 

 
 

 

3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina iekļaujošo 

mācību vidi un vienlīdzīgu attieksmi 

jebkuram cilvēkam. 

Turpināt veidot izglītības iestādē labvēlīgu 

iekļaujošo mācību vidi un vienlīdzību. 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām 

pamatā ir līdzīga izpratne par iespējamajiem 

faktoriem, kuri ietekmē izglītības pieejamību.  

Turpināt veidot mērķtiecīgi un sistemātiski 

dažādām mērķgrupām izglītības iestādē 

saskaņotu un vienotu izpratni par 

iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē 

izglītības pieejamību. 

Apkopotie dati norāda, ka pārsvarā visi 

izglītojamie un iestādes darbinieki jūtas 

iesaistīti lēmumu pieņemšanā, kā arī izjūt 

cieņpilnu un taisnīgu attieksmi komunikācijā. 

 

Aptaujas dati norāda, ka 89% izglītojamo un 

iestādes darbinieku uzskata, ka izglītības 

iestādē nav sastopama diskriminācija, 

ksenofobija vai cita veida neiecietība. 

 

Aptaujas un intervijas dati norāda, ka 82% 

izglītojamo un iestādes darbinieku tiek 

piedāvātas vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 

mācību procesos un aktivitātēs. 

Veikt dažādām mērķgrupām aptaujas un 

intervijas par vienlīdzīgas iespējām izglītības 

iestādē, iegūstot statistikas datus. 
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3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām 

pamatā ir līdzīga izpratne par iespējamajiem 

faktoriem,  kuri ietekmē izglītības 

pieejamību. Izglītības iestāde mērķtiecīgi un 

sistemātiski veic darbību šajā jautājumā un 

darbiniekiem ir skaidrība par tās pieejamību.  

Aptaujas un intervijas dati norāda, ka 82% 

izglītojamo un iestādes darbinieku tiek 

piedāvātas vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 

mācību procesos un aktivitātēs 

Turpināt veidot dažādām mērķgrupām 

izglītības iestādē saskaņotu un vienotu 

izpratni par iespējamajiem faktoriem, kuri 

ietekmē izglītības pieejamību. 

Izglītības iestāde nodrošina mūsdienīgus 

vides pieejamības risinājumus un izglītības 

programmas pielāgošanu izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām (ar kustības 

traucējumiem) klātienē un/vai attālināti. Šim 

nolūkam ierīkots panduss, aprīkota klase un 

tualete un nepieciešamības gadījumā iestāde 

nodrošina izglītojamo apmācību ēkas 1.stāvā. 

Pilnveidot vides pieejamība un nodrošināt 

izglītības programmas pielāgošanu 

izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

 

3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes iekšējie normatīvie 

dokumenti ir praktisks instruments, lai 

nodrošināt iekšējās kārtības un drošības 

noteikumu ievērošanu tālākizglītības centrā. 

 

Izglītības iestādē veikts fizisko risku 

novērtējums, lai mazinātu riskus. 

Organizēt izglītības iestādes darbiniekiem 

semināru par vardarbību un pasākumiem pret 

vardarbību.  

Izglītības iestādes darbinieki veido 

emocionālo drošu, tai skaitā arī attiecībā uz 

digitālo vidi, līdz ar to veidojot pozitīvas, 

cienpilnas un taisnīgas savstarpējās attiecības 

ar izglītojamajiem. 

Izglītības iestādē 83% izglītojamie un 95% 

pedagogi uzskata mikroklimatu, fizisko un 

emocionālo vidi kā drošu. 

Turpināt veikt anketēšanu par izglītojamo un 

darbinieku izglītības iestādē  emocionāli 

drošību, tai skaitā arī attiecībā uz digitālo 

vidi un apkopot tās rezultātus. 

 

Izglītības iestāde īsteno darbības, kuras 

veicina katra izglītojama un darbinieka 

piederības sajūtu kopienai, kas ir pozitīva, 

taisnīga, cieņpilna un iekļaujoša. 
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3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, lai kvalitatīvi 

īstenotu izglītības programmas. 

Atjaunot un papildināt esošo 

materiāltehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu 

izglītības programmu realizāciju. 

Izglītības iestādē ir kvalitatīvs un darbam 

nepieciešamais mācību vides IKT 

infrastruktūras un tehnoloģiju nodrošinājums, 

kurš ir pieejams visiem pedagogiem 

nodarbību vadīšanai.  

Izglītības iestādē procesu uzlabošanai tiek 

ieviesta digitāla sistēma elektroniskajai 

saziņai, dokumentu un materiālu glabāšanai, 

izglītojamo, pedagogu un  sabiedrības 

informēšanai. 

Turpināt modernizēt izglītības iestādes 

pieejamās IKT un digitālos resursus izglītību 

programmu īstenošanai. 

 

 

Pilnveidot un paplašināt izglītības iestādes 

digitālo sistēmu saziņai, dokumentu un 

materiālu glabāšanai. 

Izglītības iestādē izvērtē resursu 

izmantošanas biežumu, lai noteikt, cik 

efektīvi tie izmantoti mācību vidē.  

Izglītības iestādē pieejamie resursi un 

iekārtas tiek prasmīgi izmantotas, lai veidotu 

motivējošu mācību vidi un lai sniegtu 

nepieciešamo atbalstu un vajadzīgos 

izaicinājumus katram izglītojamam.  

Vismaz 80% pedagogu aptaujās norāda, ka 

viņiem ir viegli un ērti iekļaut mācību 

procesā dažādu iekārtu un resursu (t.sk. IKT 

un digitālos resursus) izmantošanu. 

Turpināt analizēt izglītības iestādes 

materiāltehnisko resursu un iekārtu 

izmantošanas efektivitāti mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Izglītības iestādes telpu izmērs un 

funkcionalitāte atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajam, lai katrs darbinieks un 

izglītojamais var tajās justies droši. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

Projekta īsa anotācija un rezultāti: 

4.1.  Tika uzsākts NORDPLUS projekts Nr. NPAD-2021/10125 “Strategies of Coping 

with COVID-19 Induced Stress for Women Working from Home” (“Stratēģijas, kā tikt 

galā ar COVID-19 izraisīto stresu no mājām strādājošām sievietēm”). 

4.2.  ES fonda VIAA projekta īstenošana “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”, dod iespēju pieaugušajiem iegūt jaunu profesionālo 

kvalifikāciju vai paaugstināt jau esošo. 

4.3.  ES fonda NVA projekta „Profesionālās pilnveides izglītības programmu 

īstenošana bezdarbniekiem” un „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana 

bezdarbniekiem” un „Neformālās izglītības programmu apguves īstenošana 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem” dod iespēju bezdarbniekiem iegūt zināšanas un 

prasmes pilnveides un tālākizglītības  programmās, lai iekļautos darba tirgū. 
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1. Sastādīti deviņi Sadarbības līgumi  par izglītības programmu izglītojamo 

praktisko mācību veikšanu. 

5.2. Sastādīti divi Sadarbības līgumi  par izglītības programmu  izglītojamo 

kvalifikācijas prakses nodrošināšanu. 

5.3. Sastādīts Sadarbības līgums par digitālo skolas mācību procesa pārvaldes 

sistēmu. 

5.4. Sastādīts Sadarbības līgums par lekcijas “Vecāku prasmes” prezentēšanu. 

 

6. Citi sasniegumi 

 

Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

6.1. 2021./2022. mācību gadā izglītības iestāde ir izstrādājusi 40 jaunas profesionālās 

pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, no tām 5. modulārās 

profesionālās tālākizglītības programmas. 13 profesionālās pilnveides un 2. profesionālās 

tālākizglītības programmas vērstas uz pieaugušo digitālo prasmju attīstīšanu, kas pašlaik 

ir aktuāli un kas saskan ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam 

prioritātēm attiecībā uz pieaugušo nepārtraukto personīgo attīstību, apgūstot jaunas 

zināšanas un prasmes mūsdienu digitālo tehnoloģiju lietošanā, paaugstinot savu 

konkurētspēju darba tirgū. 

6.2. 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādē tika organizēti 7 valsts (kvalifikācijas) 

eksāmeni profesionālās tālākizglītības programmās: “Telemehānika un loģistika”          

(3. līmeņa profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks), “Enerģētika un 

elektrotehnika” (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija: Elektromontieris) 2. grupas, 

“Metālapstrāde” (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija: Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē) 2 grupas, “Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija” (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija: Šuvējs) 2. grupas, “Būvniecība”        

(3. līmeņa profesionālā kvalifikācija: Ēku būvtehniķis) 2. grupas. Profesionālās 

tālākizglītības programmā Telemehānika un loģistika vidējais rezultāts bija augsts          

(9 balles), profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”               

1. grupai vidējais rezultāts bija optimāls (6 balles), bet 2. grupai vidējais rezultāts bija ļoti 

labs (8 balles). 1. grupas rezultātu varēja ietekmēt tas, ka apmācības pēc programmas 

“Enerģētika uz elektronika” beidzās 2020. gada rudenī, bet kvalifikācijas eksāmenu 

kārtot bija aizliegts COVID-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu dēļ. Izglītojamie 

eksāmenu drīkstēja kārtot tikai 2021.gada pavasarī pēc ierobežojošo pasākumu 

atcelšanas. Profesionālās tālākizglītības programmā Metālapstrāde vidējais rezultāts               

1. grupai bija labs (7 balles) un 2. grupai vidējais rezultāts bija ļoti labs (8 balles). 

Profesionālās tālākizglītības programmā Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija katrā 

grupā vidējais rezultāts bija augsts (9 balles) un programmā Būvniecība arī katrā grupā 

vidējais rezultāts bija augsts (8 un 9 balles). Kopumā vidējai vērtējums kvalifikācijas 

eksāmenos bija 7,9 balles. 

6.3. Neskatoties uz to, ka 2021./2022. mācību gadā bija COVID-19 izplatības 

ierobežojumi un to dēļ bija jāpāriet uz attālināto apmācību, izglītības iestāde nodrošināja 

mācību procesu, kuras  laikā kopumā apmācību pabeidza 775 izglītojamie dažādās 

izglītības programmās: profesionālās tālākizglītības programmā - 97, profesionālās 

pilnveides izglītības programmā - 460 izglītojamie un neformālas izglītības programmā - 
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218 izglītojamie. Lielākā daļa no izglītojamiem mācījās attālināti, līdz ar to pedagogiem 

un izglītojamajiem bija iespēja attīstīt digitālās prasmes. 

 

7. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

7.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2021./2022. māc. g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

130 

2021./2022. māc. g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

130 

2021./2022. māc. g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

64 

2021./2022. māc. g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

- 

 

7.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2021./2022. māc. g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

- 

2021./2022. māc. g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Iepriekšējā mācību gadā profesionālās 

tālākizglītības programmās mācījās 133 

izglītojamie, no tiem 16 turpina mācīties, 

2 izglītojamie ieguva kvalifikācijas 

eksāmenā 4 balles, līdz ar to neieguva 

kvalifikāciju un 97 izglītojamie sekmīgi 

pabeidza apmācību un ieguva izvēlētās 

profesijas. 

Kopumā divdesmit izglītojamie dažādās 

profesionālās izglītības programmās  

apmācības nepabeidza sakarā ar to, ka 

apmācības tika uzsāktas 2020./2021. 

mācību gadā un pēc tam tās bija dažas 

reizes jāpārtrauc COVID-19 izplatības 

ierobežojumu dēļ. Teorētiskās materiāls 

profesionālās tālākizglītības programmās  

bija mācīts attālināti, bet praktisko daļu 

nebija iespējams turpināt. Tā kā 

apmācības tika īstenotas ESF projekta 

„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”                 

Nr. 7.1.1.0/15/I/001 ietvaros, tad pēc 
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apmācību pārtraukuma šīs personas jau 

bija iekārtojušās darbā un nevarēja atsākt 

mācības.  

 

7.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Izglītojamiem tiek nodrošinātas 

apmācības attālināti. Tas veicina iespēju 

iegūt izglītību arvien vairāk izglītojamiem 

no visas valsts, jo mācīties attālināti, 

daudziem ir ērtākais izglītības ieguves 

veids. 

Izglītojamiem tiek nodrošinātas 

individuālās konsultācijas profesionālajai 

pilnveidei. 

Izglītības iestādē ir nodrošināta vides 

pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām (cilvēkiem ar kustības 

traucējumiem), ir ierīkots panduss, 

aprīkota klase un tualete. Nepieciešamības 

gadījumā iespējams nodrošināt 

izglītojamo apmācību ēkas 1. stāvā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


